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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że 
„każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku 
i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego 
interesami”;

1. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą ustanowienia europejskiej 
strategii mającej na celu skuteczne promowanie i ochronę praw dziecka; przychylnie 
odnosi się do oświadczenia zawartego w komunikacie Komisji, głoszącego, że prawa 
dziecka są priorytetem Unii Europejskiej; ubolewa nad faktem, że komunikat nie określa 
minimalnych norm, wyraźnie zdefiniowanych dziedzin polityki, jasnych celów czy 
terminów, co do których Unia Europejska powinna się zobowiązać;

2. podkreśla, że polityka na rzecz praw dziecka stanowi podstawę społeczeństwa 
przyszłości; przestrzeganie tych praw jest najlepszym sposobem rozwinięcia 
u przyszłych dorosłych ludzi kultury w zakresie przestrzegania praw indywidualnych 
i zbiorowych;

3. przypomina, że wartości Unii Europejskiej opierają się na poszanowaniu człowieka oraz 
na równości szans oraz że rola społeczeństwa polega na pomaganiu jednostce w rozwoju 
jej potencjału, szczególnie poprzez kształcenie;

4. ubolewa nad brakiem programu finansowego, bo jeżeli dzieci mają podejmować kroki w 
celu dochodzenia swych praw, to wniosek musi zawierać odpowiednie zobowiązania 
finansowe;

5. z zadowoleniem przyjmuje proponowane utworzenie nowych struktur mających na celu 
zacieśnienie współpracy na szczeblu europejskim, które będzie prowadziło do 
wszechstronnego i spójnego podejścia, obejmującego m. in. dział praw dziecka 
w Komisji, koordynatora ds. praw dziecka, grupę międzywydziałową w Komisji, 
europejskie forum praw dziecka oraz internetową platformę dyskusyjną i roboczą;

6. podkreśla znaczenie pełnego wywiązania się przez państwa członkowskie i kraje 
kandydujące z istniejących zobowiązań międzynarodowych, w szczególności 
wynikających z Konwencji o prawach dziecka ONZ, Konwencji ONZ w sprawie praw 
osób niepełnosprawnych, która zawiera szczegółowe przepisy dotyczące 
niepełnosprawnych dzieci, oraz konwencji MOP w sprawie pracy dzieci;

7. zauważa, że prawo do wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, aktualnej wiedzy i dostępu 
do nowych technologii jest podstawowym prawem społecznym; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i kraje kandydujące do zapewnienia tego prawa każdemu dziecku, 
niezależnie od pochodzenia społecznego, ekonomicznego i etnicznego, położenia 
geograficznego, wieku, płci, religii, kultury, języka, stanu fizycznego, struktury rodzinnej 
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lub sytuacji prawnej dziecka lub jego rodziców;

8. potępia wszystkie ideologie i tezy oparte na poglądzie, że przestępczość lub wszelkie 
inne formy odchyleń od norm społecznych są uwarunkowane czynnikami genetycznymi 
lub społecznymi; potępia politykę, która zaleca wczesne identyfikowanie dzieci 
narażonych na przestępczość lub odchylenia od norm społecznych w oparciu o te 
czynniki i uważa ją za naruszenie praw dziecka;

9. podkreśla konieczność zapewnienia, że wszystkie obszary polityki, zarówno 
wewnętrznej jak i zewnętrznej, na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu UE, 
będą uwzględniały zakaz pracy dzieci we wszelkich jej postaciach; uważa, że kształcenie 
w pełnym wymiarze jest najlepszą metodą rozwiązania tego problemu, zarówno wśród 
dziewcząt, jak i chłopców, ponieważ oprócz zapobiegania wykorzystywaniu pracy dzieci 
przerwie ono w przyszłości błędne koło analfabetyzmu i biedy;

10. wskazuje na fakt, że wiele produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej mogło zostać 
wyprodukowanych przy wykorzystaniu pracy dzieci; wzywa Komisję do wprowadzenia
mechanizmu dochodzenia odszkodowania od przedsiębiorstw europejskich przez ofiary 
zmuszania dzieci do pracy przed sądami krajowymi państw członkowskich; wzywa 
Komisję do wzmocnienia zgodności w łańcuchu dostaw, a szczególnie do 
zaproponowania mechanizmów zapewniających możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności w Europie głównych kontrahentów w przypadku naruszenia 
w łańcuchu dostaw konwencji ONZ dotyczących pracy dzieci; w tym celu wzywa UE do 
wykorzystania procedury systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) jako jednego 
ze sposobów skuteczniejszego zwalczania wykorzystywania pracy dzieci występującej 
w wielu regionach świata, ze szczególnymi środkami dotyczącymi niebezpiecznej pracy, 
do wykonywania której wiele dzieci jest zmuszanych; 

11. wzywa UE do podjęcia międzynarodowej inicjatywy, w bliskiej współpracy 
z odpowiednimi władzami krajowymi i właściwymi organizacjami międzynarodowymi, 
w celu likwidacji zjawiska werbunku dzieci do armii, poddawania ich szkoleniu 
wojskowemu i wykorzystywania w operacjach wojskowych podczas konfliktów 
wewnętrznych lub międzynarodowych w wielu regionach świata;

12. wyraża przekonanie, że włączanie praw dziecka do głównego nurtu polityki UE ma 
nadrzędne znaczenie dla sukcesu tej europejskiej strategii; wzywa Komisję, aby 
w ocenach wpływu dotyczących odnośnych kwestii politycznych zawarła specyficzne 
przepisy dotyczące praw dziecka; wskazuje, że Unia Europejska i państwa członkowskie 
powinny podczas opracowywania swojego prawodawstwa i polityki uwzględniać 
różnorodność dzieci i ich różne potrzeby, uzależnione od ich położenia geograficznego, 
wieku, płci, pochodzenia etnicznego, statusu społecznego i prawnego, religii, kultury, 
języka, niepełnosprawności czy struktury rodzinnej, oraz zapewnić, że wszystkie dzieci 
w pełni korzystają z przysługujących im praw człowieka i podstawowych swobód na 
równorzędnych zasadach; podkreśla potrzebę pozytywnego działania na rzecz 
najbardziej podatnych na zagrożenia grup dzieci;

13. podkreśla znaczenie czynnego zaangażowania ze strony samych dzieci w każdą 
procedurę, w której stawką są ich prawa; uważa, że takie uczestnictwo powinno być 
otwarte dla wszystkich dzieci, bez względu na ich pochodzenie etniczne, status społeczny 
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i prawny czy niepełnosprawność; wzywa wszystkie państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim dzieciom pomocy dostosowanej do wieku i pomocy związanej 
z niepełnosprawnością, tak aby mogły one korzystać z prawa do czynnego uczestnictwa 
i swobody wypowiedzi; z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do „prawa (dzieci) do 
nauki oraz prawa do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców”; podkreśla zatem 
potrzebę zaangażowania stowarzyszeń rodziców i rodzin w działalność europejskiego 
forum praw dziecka;

14. uznaje, że czynne uczestnictwo jest ściśle związane z informacją; przychylnie odnosi się 
do przyjęcia strategii komunikacji i informacji, dzięki której działania UE będą 
publikowane w przyjazny dla dzieci sposób i będą dostępne dla wszystkich;

15. przyznaje, że choć obecna informatyczno-komunikacyjna rewolucja technologiczna 
posiada jedyne w swoim rodzaju zalety, może ona jednocześnie być niebezpieczna dla 
dzieci zagrażając im na wielu poziomach; wspiera zatem stworzenie zabezpieczeń 
chroniących dzieci, w szczególności korzystających z internetu i innych nowych 
technologii, które wyeliminowałyby wszelkie formy wykorzystywania dzieciństwa 
(wykorzystywanie skłonności dzieci do naśladowania wzorców kulturowych 
i postrzeganie ich głównie jako konsumentów), jak również samych dzieci (jako obiekty 
seksualne lub ofiary przemocy i pornografii);

16. podkreśla, że osoby opiekujące się dziećmi zawodowo powinny regularnie przechodzić 
szkolenia wysokiej jakości, a ponadto należy zapewnić im dobre warunki pracy 
i rozsądne wynagrodzenie w celu umożliwienia ciągłości opieki i jej wysokich 
standardów;

17. ubolewa nad faktem, że komunikat nie wskazuje specyficznych środków odnośnie do 
sytuacji dzieci niepełnosprawnych; podkreśla konieczność włączenia niepełnosprawności 
do głównego nurtu strategii Komisji w celu zapewnienia pełnego i równego uczestnictwa 
niepełnosprawnych dzieci oraz ich integracji we wszystkich obszarach, szczególnie 
w oświacie i szkoleniach, życiu kulturalnym, uprawianiu sportu i w rozrywce;

18. zauważa, że dzieci, które opiekują się rodzicami lub rodzeństwem wymagającym 
szczególnej opieki powinny być uprawnione do wsparcia odpowiadającego ich 
potrzebom;

19. podkreśla, że zgodnie z najnowszymi badaniami, jedno na pięcioro dzieci w Unii 
Europejskiej jest zagrożone ubóstwem, oraz że dzieci i młodzież, przede wszystkim 
pochodzący z mniejszości etnicznych, są szczególnie narażone na wykluczenie 
społeczne; uważa, że zagrożenie to jest nawet poważniejsze w większości nowych 
państw członkowskich, które przystąpiły do UE w latach 2004 i 2007, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o dzieci i młodzież mieszkające na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-
ekonomicznej; podkreśla, że ważną rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
odgrywają usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, takie jak usługi opieki 
i usługi socjalne; przychylnie odnosi się do zaproponowanych w komunikacie pilnych 
działań wymierzonych w ubóstwo wśród dzieci, podkreślając fakt, że ubóstwo wśród 
dzieci stanowi utrzymujący się problem; wyraża przekonanie, że na szczeblu UE 
i państw członkowskich w pierwszym rzędzie należy zająć się zapobieganiem ubóstwu 
wśród dzieci, a zwłaszcza wśród dzieci osób samotnie wychowujących oraz z rodzin 
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imigrantów, i jego likwidacją; ubolewa nad faktem, że komunikat nie wyznacza jasnych 
celów ilościowych w odniesieniu do likwidacji ubóstwa wśród dzieci;

20. podkreśla, że państwa członkowskie powinny wzmóc wysiłki zmierzające do ochrony 
dzieci doświadczających wielokrotnych strat lub najbardziej podatnych na zagrożenia, 
podejmując różne środki, m.in. zapewniając przystępne, łatwo dostępne usługi 
o wysokiej jakości; wzywa do ustanowienia odpowiednich mechanizmów kontroli w celu 
zidentyfikowania i wspierania dzieci szczególnie narażonych;

21. przypomina państwom członkowskim o obowiązku niesienia pomocy i chronienia 
wszystkich dzieci przed groźbą niedożywienia, chorobami i maltretowaniem, niezależnie 
od statusu społecznego lub prawnego dziecka lub jego rodziców;

22. ubolewa, że komunikat nie odnosi się do sytuacji dzieci-imigrantów, dzieci ubiegających 
się o azyl i uchodźców oraz dzieci osób samotnie wychowujących; uważa, że powinno 
się specjalnie wspomnieć o tych grupach, które są nawet bardziej narażone na ubóstwo, 
wykluczenie społeczne i różne formy eksploatacji; w związku z tym wzywa Komisję do 
podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa rodzinom 
o niskich dochodach, których potomstwo często staje się ofiarą przemytników;

23. podkreśla, że konieczne jest zapewnienie, aby te dzieci, którym wiek pozwala na legalne 
podjęcie pracy, otrzymywały wynagrodzenie na podstawie zasady „taka sama płaca za 
taką samą pracę”;

24. wzywa do wszechstronnego podejścia do oceny wielowymiarowego charakteru ubóstwa 
wśród dzieci, z uwzględnieniem dobra dzieci, a nie jedynie analiz opartych na 
dochodach;

25. zwraca uwagę na kwestię dzieci żyjących na ulicy i wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do podjęcia odpowiednich działań, takich jak lepsze monitorowanie sytuacji 
i mobilizacja odpowiedzialnych służb, tak aby zapewnić im wyżywienie, schronienie, 
edukację i opiekę medyczną;

26. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji mającą na celu uruchomienie w całej Unii 
Europejskiej telefonu zaufania dla dzieci i podkreśla, że konieczne jest, aby numer ten 
był bezpłatny i rozpowszechniony, tak aby znały go wszystkie dzieci, w szczególności 
znajdujące się w sytuacjach największego zagrożenia;

27. wskazuje na konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom – w szczególności 
narażonym na największe ryzyko – dostępu do systemów zabezpieczenia społecznego 
i opieki zdrowotnej, oraz że w systemach tych powinna obowiązywać niska bariera 
dostępu;

28. proponuje, aby Unia Europejska zdefiniowała pojęcie „dzieci w niebezpieczeństwie”, 
aby określić wszystkie dzieci, które są ofiarami sytuacji społecznej zagrażającej ich 
dobremu stanowi umysłowemu i fizycznemu, lub też stwarzającej ryzyko, że zostaną one 
sprawcami lub ofiarami przestępczości;

29. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o podjęcie inicjatyw (kampanii 
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informacyjnych, wymiany dobrych praktyk itp.) mających na celu ochronę „dzieci 
w niebezpieczeństwie”, w tym zapobieganie przestępczości wśród młodocianych;

30. proponuje bliższą współpracę między UE i właściwymi władzami w odnośnych krajach 
w celu zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz podjęcie zaostrzonych 
działań wobec europejskich obywateli uprawiających turystykę seksualną, której 
ofiarami są dzieci;

31. przyjmuje pogląd, że należy w pełni uwzględniać prawa dziecka przy godzeniu pracy 
i życia rodzinnego oraz kwestii związanych z czasem pracy;

32. zauważa, że wczesne zapewnienie dziecku opieki w placówkach opieki zbiorowej 
(żłobek, szkoła) jest jednym z najlepszych rozwiązań pozwalających pogodzić życie 
zawodowe z rodzinnym, a ponadto stanowi wczesne zapewnienie równości szans 
i uspołecznienia dziecka;

33. podkreśla konieczność zajęcia się problemem handlu dziećmi, który jest wewnętrznym 
problemem europejskim, a także szerszym problemem międzynarodowym;

34. z całą mocą potępia wszelkie formy pornografii dziecięcej; stanowczo wzywa państwa 
członkowskie, Komisję i Radę do podjęcia w Europie ofensywy przeciwko pornografii 
dziecięcej; w kampanii tej najważniejszą rolę powinna odgrywać współpraca krajowych 
organów policyjnych, wspieranych w swoich działaniach przez Europejski Urząd Policji 
EUROPOL; w związku z tym EUROPOL, oprócz prowadzenia dochodzeń przeciwko 
przestępczości zorganizowanej, powinien mieć prawo objęcia swoimi działaniami 
również indywidualnych sprawców, którzy prowadzą tę działalność przestępczą ponad 
granicami, zwłaszcza za pośrednictwem internetu;

35. z całą mocą potępia wszelkie formy pracy dzieci, niewolnictwa i tyranii wynikającej 
z zadłużenia oraz inne formy pracy szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci;
wzywa Komisję i Radę do wyraźniejszego powiązania handlu i pomocy rozwojowej Unii 
Europejskiej dla państw trzecich z realizacją przez nie konwencji MOP w sprawie zakazu 
wykonywania pracy przez dzieci i podjęcia natychmiastowych działań mających na celu 
wyeliminowanie wszystkich form tego rodzaju pracy;

36. z całą mocą potępia wszelkie formy prostytucji dziecięcej i turystyki seksualnej; wzywa 
państwa członkowskie, Komisję i Radę do zagwarantowania ścigania sprawców zarówno 
w UE, jak i poza jej granicami; wzywa również do podejmowania i wspierania działań 
we współpracy z branżą turystyczną, które pomagają w skutecznym zwalczaniu 
prostytucji dziecięcej i turystyki seksualnej, takich jak opracowanie kodeksów 
postępowania, dobrowolne zobowiązania i klauzule dodatkowe w umowach pomiędzy 
organizatorami wyjazdów a hotelami;

37. podkreśla wagę nadrzędnego traktowania praw dzieci, ustanowionych w Konwencji 
o prawach dziecka ONZ, wobec interesu społeczeństwa dotyczącego optymalizacji 
zasobów ludzkich; prawo do nieskrępowanego rozwoju indywidualnego musi mieć 
absolutne pierwszeństwo przed wybiórczym kierowaniem rozwojem dzieci stosownie do 
potrzeb społeczeństwa, np. skupianiem się na przyszłych perspektywach na rynku pracy;
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38. podkreśla konieczność uwzględniania potrzeb dzieci i różnorodności tych potrzeb;
dobrym przykładem takiej zróżnicowanej skali jest siódmy raport UNICEF z serii 
Innocenti Report Card, który przedstawia sytuację dzieci w odniesieniu do sześciu 
różnych obszarów – sytuacji materialnej, zdrowia i bezpieczeństwa, edukacji, relacji 
z rodziną i rówieśnikami, zagrożeń oraz postrzegania swojego statusu przez dzieci 
i młodzież;

39. wyraża ubolewanie, że pomimo tego, iż bardzo wiele dzieci w UE i poza nią musi 
podejmować pracę ze względu na trudną sytuację materialną rodziny, niewiele uwagi 
zwraca się na wdrożenie prawa pracy dotyczącego dzieci; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na jego wdrożenie, zwłaszcza jako element procesu akcesyjnego;

40. podkreśla znaczenie zapewnienia w nowej strategii europejskiej lepszego wykonywania 
obowiązków i lepszej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim dzieci, poprzez zwiększenie pomocy 
finansowej ukierunkowanej na bezpośrednią poprawę sytuacji materialnej dzieci, na 
przykład poprzez lepszej jakości usługi opieki nad dziećmi, infrastrukturę i działania 
twórcze; aktywne uczestnictwo dzieci w podejmowaniu decyzji ich dotyczących 
powinno stale wzrastać wraz z wiekiem (zgodnie z postanowieniami art. 12 Konwencji 
o prawach dziecka ONZ);

41. wzywa Komisję do podjęcia kroków pozwalającym dzieciom cieszyć się dzieciństwem 
i brać udział w dziecięcych zabawach bez dyskryminacji społecznej lub wykluczenia;

42. wzywa Komisję do podjęcia kroków na rzecz ochrony dzieci uczęszczających do szkoły 
przed biciem, rasizmem i molestowaniem seksualnym;

43. uważa, że należy stworzyć warunki wstępne umożliwiające dzieciom osieroconym przez 
jedno lub obydwoje rodziców łagodną integrację w społeczeństwie z uniknięciem 
dyskryminacji, zapewniające im odpowiednią edukację i opiekę zdrowotną i dające im 
równe szanse w wielu dziedzinach, przy uniknięciu wykluczenia społecznego;

44. wzywa Komisję do podjęcia kroków na rzecz ochrony dzieci, których rodzice są 
dotknięci AIDS, co może powodować ich wykluczenie z niektórych zajęć i izolację 
społeczną;

45. wzywa Komisję do podjęcia kroków w celu zakazania stosowania kar cielesnych jako 
metody dyscyplinowania sierot w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

46. wzywa Komisję do podjęcia kroków na rzecz wprowadzenia zakazu okaleczania 
narządów płciowych dziewcząt, powstrzymania wymuszonych małżeństw i do podjęcia 
działań w sprawie zabójstw honorowych.
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